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Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, 
που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου, όπως 
προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

 
 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του υπόψη έργου. Οι τιμές μονάδος  περιλαμβάνουν όλες 
τις δαπάνες που περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα εργασιών, καθώς και τις 
απαιτούμενες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

 
 Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το 

είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων, 
εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

 
 Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά 

και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του 
έργου, τα κάτωθι: 

 
 1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 

εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α., περιλαμβανομένης και της 
επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώματα για 
προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου, τέλη χαρτοσήμου, όπως 
ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου. 

 
 Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για 

Τελωνειακό Δασμολόγιο Εισαγωγής και με τις διατάξεις του Νόμου 3215/1955, δεν 
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου ή σε 
άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παροχή 
οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, 
τις εισφορές και τα δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε 
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παρέχεται στους ενδιαφερόμενους το δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας 
ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. 

 
 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών 

του μέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 
3092/54 πάνω στα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω 
κι αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας, καθώς και από τους φόρους κ.λ.π., που αναφέρονται 
αναλυτικότερα στα Ν.Δ. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί 
τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται 
από τους δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, για 
καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ83 Α/10-4-53) Ν.1081/71 
(ΦΕΚ 273 Α/27-12-91) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ86 Α/28-4-79). 

 
 1.1.2 Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης, 

αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων 
και βοηθητικών υλικών ενσωματωμένων και μη, μετά των απαιτούμενων 
φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων μεταφορών, χαμένου χρόνου και σταλίας 
μεταφορικών μέσων και κάθε είδους μετακινήσεων μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση, 
εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά τους πληρώνεται ιδιαιτέρως, 
σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου. Ομοίως οι δαπάνες για μεταφορές, 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων και σταλίες μεταφορικών 
μέσων των περισσευμάτων και των ακατάλληλων προϊόντων ορυγμάτων και υλικών 
σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε 
περιβαλλοντικών περιορισμών, που θα ισχύουν, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 
 1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων 

(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδόματος αδείας οικογενειακού, 
θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρεσίμων, νυκτερινών (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 
προβλέπεται νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ξεχωριστά) κλπ. του κάθε είδους 
προσωπικού (επιστημονικού διευθύνοντος το έργο, τεχνικού ειδικευμένου ή όχι, 
προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των μηχανημάτων, των συνεργείων κλπ.) 
ημεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός 
της Ελλάδος) για την κατασκευή του υπόψη έργου. 

 
 1.1.4 Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή, 

την οργάνωση, τη διαρρύθμιση κλπ. των εργοταξίων, εργαστηρίων και γραφείων 
Αναδόχου, με όλες τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις και συνδέσεις παροχής νερού, 
ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, αποχέτευσης και λοιπών ευκολιών που 
απαιτούνται, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

 
 1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 

ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου 
και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα 
με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

 
 1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία 

εργοταξιακού εργαστηρίου, τη μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και 
δοκιμών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριμένο ή κρατικό 
εργαστήριο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης. 

 
 1.1.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής 

προκατασκευασμένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων των 
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δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών 
έργων, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων, μετά των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των 
προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο 
έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων 
μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από 
την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους (ανεξάρτητα αν οι 
εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς 
χώρους που ήθελε μισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή 
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας 
σύμβασης). 

 
 1.1.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, 

μεταφορών, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες 
οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του 
έργου. 

 
 1.1.9 Οι δαπάνες αντιμετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης 

κυκλοφορίας της οδού, λήψης πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες για τα 
μέτρα προστασίας όλων των όμορων κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης 
εργασιών και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης 
βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, σε ρέματα-ποτάμια κλπ καθώς και η 
δαπάνη ασφάλισης του έργου (Ε.Σ.Υ.) καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου και μέχρι την 
οριστική παραλαβή του. Οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας των κατασκευών σε 
κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, 
θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

 
 1.1.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται στην 

Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα 
κάθε είδους "δοκιμαστικά τμήματα", που προβλέπονται στους όρους δημοπράτησης 
(μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 

 
 1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας κάθε είδους 

μηχανήματος ή άλλου εξοπλισμού (π.χ. ικριωμάτων) που απαιτούνται για την έντεχνη 
κατασκευή του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, 
η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση 
λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου 
επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες 
για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν ευθύνεται ο Κύριος του 
Έργου, η απομάκρυνσή τους μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος 
των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, 
ανταλλακτικά κλπ. 

 
 Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα, που θα χρησιμοποιούνται για την 

εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται επί τόπου των έργων 
έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δε χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση 
άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 
 1.1.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 

ενσωμάτωσης, με τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε είδους 
υλικών λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η μεταφορά 
πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, μαζί με 
την εργασία πλύσεως ή εμπλουτισμού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη 
παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και 
κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών 
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περιορισμών, που ισχύουν σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης. 

 
 1.1.13 Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και 

μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από 
τυχόν εμπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήματα, μη παράδοση 
περιορισμένης έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
κλπ.), από πιθανές παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια 
φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις 
λόγω των παραπάνω εμποδίων, από τις αναγκαίες μετρήσεις (τοπογραφικές, 
γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές 
προβλέπονται από το σύνολο των συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται 
ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιμολογίου καθώς και 
λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας 
(πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόμα και 
από προσωρινές περιοδικές ή και μόνιμες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
στην ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα 
έργα κλπ.). 

 
 1.1.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων 

ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και 
λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ.: 

 
 (1) Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους μικρότερου 

των 3,0 μ, που τυχόν θα απαιτηθούν, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας 
οχημάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές ή 
την Υπηρεσία, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδρομές και εφόσον 
επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων 
δημοπράτησης. 

 
 (2) Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και 
οχημάτων στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, 
δηλαδή οι δαπάνες για την τοποθέτηση περίφραξης, την καθημερινή κάλυψη των 
ορυγμάτων, , την ενημέρωση του κοινού, τη σήμανση (πλην εκείνης που προκύπτει 
από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ξεχωριστά), τη σηματοδότηση και την 
εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της 
κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω 
εγκαταστάσεων μετά την περαίωση των εργασιών και τη διαμόρφωση των χώρων 
αυτών, όπως αναλυτικά ορίζεται στην Ε.Σ.Υ.. 

 
 1.1.15 Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου και εγκατάστασης των 
χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη μελετών 
εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών συναρμογής με τις συνθήκες 
κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού 
καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο 
χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών 
Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα 
στα τεύχη δημοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα 
πλαίσια της παρούσας σύμβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου 
Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 
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 1.1.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως 
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων, που θα συναντηθούν στο 
χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα 
Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των 
επιμετρήσεων, που θα τα υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των 
στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις. 
 
 1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των 
καταλόγων οπλισμού (όπου αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη), που θα πρέπει να 
υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία. 
 
 1.1.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές 
τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης 
των σχετικών αδειών και οι εργασίες, που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής 
Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιμολογίου. 
 
 1.1.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την 
κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
αποδέκτης υδάτων) και διευθετήσεων για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, 
υπογείων ομβρίων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται οι κατασκευές του 
έργου, οι υπάρχουσες κατασκευές και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 
 
 .  
 
 1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του 
έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα 
εκσκαφών κλπ. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και 
ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 
 
1.1.21Οι δαπάνες για χρησιμοποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ. με οποιονδήποτε τρόπο, 
για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
 
 1.1.22 Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων 
στα διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και 
γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο 
εργασιών, περιλαμβανομένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και 
των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους καθώς και την 
περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 
εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή 
τους. 
 
 1.1.23 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των 
Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται 
τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν 
προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων 
θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του έργου. 
 
 1.1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και 
αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά 
την κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και θα 
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οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου. 
 
 1.1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. 
 
 1.1.26 Οι δαπάνες μίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, 
κατασκευής, σήμανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που 
απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισμού 
και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την 
εναπόθεση προϊόντων ορυγμάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων 
υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και 
οι δαπάνες για την τελική τους διαμόρφωση μετά την περαίωση των εργασιών, 
σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 
 1.1.27 Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές 
επιστρώσεις επ' αυτών (παλαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ. σκούπισμα, 
καθαρισμός, άρση και μεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω 
εργασίες. 
 
 1.1.28 Οι δαπάνες έντεχνης διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων 
αγωγών, φρεατίων αγωγών, τεχνικών έργων κ.λ.π., για τη σύνδεση αγωγών, που 
συμβάλλουν σ' αυτά (εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου). 
 
 1.1.29 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες 
ευστάθειας ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. 
 
 1.1.30 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες 
Δημόσιες Επιχειρήσεις, Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας 
(Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 
 
 1.1.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία 
προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.  
 
 1.1.32 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, συμφωνητικών και γενικά όλες οι 
υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται 
στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του έργου. 
 
 1.1.33 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και 
απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων δικτύων, όπως φυσικοί ή τεχνητοί υδάτινοι 
αγωγοί, αγωγοί αποχέτευσης και αποστράγγισης της περιοχής κλπ, τα οποία θα 
επηρεαστούν από την κατασκευή του έργου, και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που: 
 
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε 

δυσμενείς μεταχειρίσεις, 
  
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο 
Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις 
χωματουργικές κυρίως ή άλλες εργασίες. 
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1.1.34 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 
 

1.2 Στις τιμές μονάδος των ασφαλτικών εργασιών του παρόντος Τιμολογίου 
περιλαμβάνονται επίσης η αξία προμήθειας της καθαρής ασφάλτου οποιουδήποτε 
τύπου, οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς της από τις περιοχές 
Θεσσαλονίκης ή Αθηνών μέχρι τη θέση επεξεργασίας της και μέχρι τη θέση 
ενσωμάτωσής της, η σταλία μεταφορικών μέσων και ο χαμένος χρόνος 
φορτοεκφορτώσεων, καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη για την έντεχνη 
χρήση της (θέρμανση, παραγωγή διαλυμάτων κλπ). 

  
1.3 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) 

και τα Γενικά ΄Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως 
βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήμανσης εργοταξίων, 
φόρων, δασμών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήμου, συμβολαίων, συμφωνητικών, 
αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών 
εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή 
έξοδα. 

 
 Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται 

συνολικά σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός 
προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου. 

 
1.4 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει 

τον Κύριο του Έργου. 
 
1.5   Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες δεν 

περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο και είναι παρεμφερείς προς εκείνες, που 
καλύπτονται από αυτό αλλά παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (αποδεκτά 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης) ή επιμετρώνται διαφορετικά, αυτές είναι 
δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών 
τους ως τα κατωτέρω παραδείγματα: 

 
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης (ομβρίων, 

ακαθάρτων) από τσιμεντοσωλήνες και αγωγοί ακαθάρτων από 
αμιαντοτσιμεντοσωλήνες 

 
   Για εσωτερική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από 

τις αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος 
Τιμολογίου και για την αντίστοιχη κατηγορία αντοχής και μεθόδων 
κατασκευής και προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 
χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος συμβατικού σωλήνα της αμέσως 
μικρότερης υπάρχουσας στο παρόν Τιμολόγιο εσωτερικής διαμέτρου, με 
βάση το λόγο: 

 
     DN / DM  
 
  όπου  DN: Εσωτερική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 
   DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος συμβατικού σωλήνα που 

περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 
   
Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 

υπάρχουσα διάμετρος. 
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 (2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 
αναλόγου 

 
   Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της 

συμβατικής πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή 
της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής 
πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

 
     DN / 12 
 
 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 
 
 (3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
 
   Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της 

συμβατικής ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή 
του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας 
πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

 
     ΒN / 240  
  
                     όπου  ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης  ταινίας σε mm 
 
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 

παρόντος Τιμολογίου 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
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Α.Τ. 1 
 
20.02  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία 
υπογείων κλπ χώρων 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112  
 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για 
την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την 
ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς 
κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας 
των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη 
του εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η 
στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία 
πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις 
τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση 
των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά 
την εκσκαφή.  
 
ΕΥΡΩ  2,80 [*] 
  
 
Α.Τ. 2 

 
20.03 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες  
 
Γενικοί εκβραχισμοί για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την 
μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", 
ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας 
κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη 
από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου), εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους 
έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή 
συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή 
πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των 
παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 
m. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά 
την εκσκαφή. 
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20.03.03 σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση 
εκρηκτικών υλών 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2117  
 
ΕΥΡΩ 22,50 
 
Α.Τ. 3 
20.05  Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων  
 
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 
3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος 
μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός 
ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με 
εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των 
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την 
ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά 
την εκσκαφή.  
 
20.05.01  σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124  
 
ΕΥΡΩ   4,50 
 
Α.Τ. 4 
  

20.05.02  σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-
κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών  

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2127  
 

ΕΥΡΩ  28,00 
  Α.Τ. 5 
 
20.10  Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  
 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 
διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την 
θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, 
διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις 
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 
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Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, 
εφαρμόζεται ο αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση 
μηδενίζεται. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.  
 

ΕΥΡΩ   4,50  [*] 
 

 
 
 

Α.Τ. 6 
 
20.30  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 
 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά 
πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με 
την σταλία του αυτοκινήτου. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.  

 
ΕΥΡΩ    0,90  

 
. 

 
Α.Τ. 7 
 
20.20  Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  
 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου 
(αδρανή οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η 
προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες 
μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η 
διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με 
οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του 
θραυστού υλικού από οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη 
διατομών προ και μετά την επίχωση.  
 

ΕΥΡΩ  15,70 
 
Α.Τ. 8 
 
 

 22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
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Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων 
κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", 
από την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, 
συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδος. 

 
  Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 

22.60, 22.61 και 22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν 
γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν 
(τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).  

 
 Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες 

διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις 
εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών 
μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 

 
 
22.01  Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή  
 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2202  
 

Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή, σε οποιοδήποτε βάθος 
από την χαμηλότερη στάθμη προσπελάσεως τροχοφόρων. Συμπεριλαμβάνεται 
η αναπέταση των προϊόντων, τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι 
προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις 
φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική 
αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

 
ΕΥΡΩ   16,90 
 
Α.Τ. 9 
22.02  Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2204  
 

Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης 
φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η 
συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία 
χειρός". 
 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.  

 
ΕΥΡΩ 22,50 [*] 
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Α.Τ. 10 
 
22.15  Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.  
 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα 
όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με 
διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού 
και εργαλείων, των μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), 
των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των 
προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η 
μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 
μέσα". 
 

 
22.15.01  Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
 
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής 
σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και 
συναφή εξοπλισμό.  
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
 
ΕΥΡΩ    56,00  [*] 

 
             
Α.Τ. 11 
Άρθρο Α-19    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 200 mm.  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121Β) 

 
Προμήθεια κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 mm από συλλεκτά υλικά ή θραυστά 
προϊόντα λατομείου ή ποταμού, μέγιστης διάστασης λίθων 200 mm, ελάχιστης 
περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσματος (διερχoμένου από το κόσκινο Νο 40) 35% 
και με δείκτη πλαστικότητας το πολύ 6. 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια του υλικού,  
• η μεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
• οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων  

Η κατασκευή του επιχώματος πληρώνεται ιδιαίτερα με τα αντίστοιχα άρθρα του 
τιμολογίου.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο κοκκώδους υλικού (m3), επιμετρούμενου σε όγκο 
κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτώ και εξήντα 
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 Αριθμητικά:             8,60        
 
 
 

Α.Τ. 12 
Άρθρο Α-20   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1530) 
 

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο 
καθαρισμό του εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή 
επιχωμάτων" 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού 
συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, 
τα οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς 
φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη 
επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη 
επιχώματα.  

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό 
συμπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

• Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε 
ποσοστό 95% της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά 
κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων 
οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια 
λεία "σφραγιστική" επιφάνεια. 
Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου 
υπάρχει), η οποία τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 

• Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του 
επιχώματος . 

• Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή 
διαπλάτυνσής του πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη. 

• Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών 
επιχωμάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από 
χωροσταθμικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση  
τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, 
καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με 
βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 

 
• Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, 

οχετοί, Cut and Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)  
• Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών   
• Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα   

Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών  
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ένα ευρω και πέντε λεπτά 
 Αριθμητικά 1,05 
 
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ-
ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ-ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ 
 
Α.Τ. 13 
 
32.01 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  
 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας 
σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών 
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής 
των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο 
σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του 
σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν 
εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη 
συνθέσεως. 

 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση 

εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για 
εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή 
του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο 
εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το 
μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς 
διάστρωση. 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος 
συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας 
τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών 
(αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική 
διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση 
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο 
σκυρόδεμα. 

 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η 
περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης 
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χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται 
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και 
επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά 
περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται 
ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση 
της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή 
προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου 
αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων 

μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί 
τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η 
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων 
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης 
δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, 
εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από 
σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  
 
 
32.01.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3214  
  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

 ΕΥΡΩ 90,00 
 
 
Α.Τ. 14 
 

32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  
 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3215  
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

 ΕΥΡΩ 95,00 
 
 Α.Τ. 15 
 
38.01  Ξυλότυποι χυτών τοίχων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3801  
 

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια 
κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 
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Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, 
μεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων του καλουπιού και του ικριώματος 
θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα 
επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς παραμορφώσεις ή 
υποχωρήσεις.  
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των 
χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η 
εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών 
που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 
 

ΕΥΡΩ  13.50 
 
Α.Τ. 16 
 
38.20  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού 
σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C 
και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, 
προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή 
του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. 
υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει 
αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της 
τοποθέτησης του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα 
περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), 
τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα 
βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη 
των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω 
Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται 
από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με 
βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. 
Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του 
μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 
Ονομ.  Πεδίο εφαρμογής Ονομ. Ονομ.  
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διάμετρος 
(mm) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

διατομή  
(mm2) 

μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0  Ö  Ö  19,6 0,154 
5,5  Ö  Ö  23,8 0,187 
6,0 Ö Ö Ö Ö Ö 28,3 0,222 
6,5  Ö  Ö  33,2 0,260 
7,0  Ö  Ö  38,5 0,302 
7,5  Ö  Ö  44,2 0,347 
8,0 Ö Ö Ö Ö Ö 50,3 0,395 
10,0 Ö  Ö  Ö 78,5 0,617 
12,0 Ö  Ö  Ö 113 0,888 
14,0 Ö  Ö  Ö 154 1,21 
16,0 Ö  Ö  Ö 201 1,58 
18,0 Ö     254 2,00 
20,0 Ö     314 2,47 
22,0 Ö     380 2,98 
25,0 Ö     491 3,85 
28,0 Ö     616 4,83 
32,0 Ö     804 6,31 
40,0 Ö     1257 9,86 

 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί 
τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται 
ανηγμένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες 
ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός 
αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση 
και πληρωμή αυτών. 

• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε 
ύψος από το δάπεδο εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών 
τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία 
. 

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων 
τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 
 
 
38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C  

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 
ΕΥΡΩ   1.07  
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  Α.Τ. 17 
 

38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C (  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 

                            ΕΥΡΩ    1.01 
 
Α.Τ. 18 
 

43. ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ  
 

Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι 
εργασίες για την κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, 
οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη 
(κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται μετά από 
επεξεργασία ώτε να αποκτήσουν κανονικά σχήματα και διακριτές 
επιφάνειες (ημιλαξευτή λιθοδομή) ή κανονικά σχήματα σε σταθερά 
μεγέθη και ομοιόμορφες επιφάνειες (λαξευτή λιθοδομή). 
 
Οι λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την 
αντοχή τους, δεν θα έχουν σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και 
θα είναι επιδεκτικοί επεξεργασίας ώστε να κτίζονται με αρμούς το πολύ 8 
mm στην περίπτωση της λαξευτής λιθοδομής και 15 mm περίπτωση της 
ημιλαξευτής λιθοδομής. 
 
Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες: 

-  αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή 
άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά, χρώματα κλπ), 

- επι τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων 
τοιχοποιάς, ή χρήσης ετοίμων κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, 
βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE, 

- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε 
αναλογία έως 5% κατά βάρος της συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων 
οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
998-2), 

- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων. 
- κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων, 
 
Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης 
έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, 
ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία 
αποζημιώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01, καθώς και οι 
διαμορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές 
της ενότητας 45. 
 

 
43.01 Λιθοδομές ανωδομών 
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Λιθοδομές ανωδομών από αργούς λίθους και των απαιτούμενων 
γωνιολίθων μεγάλων (αγκωναριών) και μικρών (παραγκωνίων) για τοίχους 
υπογείου εσωτερικούς με όψεις μη εφαπτόμενες στις παριές εκσκαφής και 
τοίχους βάσεως και ισογείου μέχρι ύψους 1, 50m από τη μέση στάθμη 
εδάφους κάθε πλευράς, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 
"Λιθόκτιστοι τοίχοι". 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
    

43.01.03  Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 
των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου  

 
Γιά τοίχους υπογείου δυο ορατών όψεων, τοίχους βάσεως και 
ισογείου. 

 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4313 

   
  ΕΥΡΩ      95.00 

 
 
Α.Τ. 19 
 

 

43.05  Λιθοδομές θεμελίων 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4305  
 

Λιθοδομές θεμελίων από αργούς λίθους και των απαιτούμενων 
γωνιολίθων μεγάλων (αγκωναριών) και μικρών (παραγκωνίων) για τοίχους 
θεμελίων εφαπτόμενους στις παριές εκσκαφής και σε οποιοδήποτε βάθος 
από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
 

 
43.05.02 Λιθοδομές θεμελίων με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg 

τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4311 
 
ΕΥΡΩ      81.00  

 
Α.Τ. 20 
 

45. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ  
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45.01 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου 
 

Διαμόρφωση όψεων λιθοδομής χωρικού τύπου, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων με την 
διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια και την 
επεξεργασία τους με χονδροπελέκημα, με την κατεργασία του κονιάματος 
δόμησης των αρμών της πρόσοψης, την απόξεση του επιφανειακού 
κονιάματος με κατάλληλο εργαλείο πριν αποξηρανθεί για την εκβάθυνση 
των αρμών σε βάθος 2 - 4 cm, και τον καθαρισμό της επιφανείας από τα 
κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 
45.01.01 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου 
χωρικού τύπου  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4501 
 
Διαμόρφωση με λίθους επεξεργασμένους με το σφυρί 
(χονδροπελέκημα). 
 

ΕΥΡΩ    9.00 
  
 
Α.Τ. 21 
 

49.  ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) - ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ  
 
 
 
49.01  Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213 
 
Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων 
πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό 
B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι 
πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η 
εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως 
υπολείμματα υλικών.  
 
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή 
του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 
0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά 
τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  
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49.01.02 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων 
 
ΕΥΡΩ    19.70  

 
 
Α.Τ. 22 
Άρθρο Β-65.1.3  Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με 

κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al και πρόσθετη 
εξωτερική προστασία με επίστρωση βάσεως PVC  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: τρία ευρώ και δέκα λεπτά 
  Αριθμητικά: 3,10 
 

Α.Τ. 23 
Άρθρο Β-65.2  Κατασκευή φατνών 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2312) 
 

Κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων από συρματόπλεγμα προς εκτέλεση έργων 
διευθέτησης ροής ρεμάτων, προάσπισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων κλπ. 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και 
επιχωμάτων (Serasanetti)’’. 
 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προσέγγιση των συρματοπλεγμάτων και των συρμάτων ραφής και ενίσχυσης των 
ρόλων,  

• η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρματοπλεγμάτων,  
• η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιμήκεις πλευρές αυτών με γαλβανισμένο σύρμα,  
• η σύνθεση των φατνών, 
• η κατασκευή τυχόν απαιτουμένων ικριωμάτων,  
• η μεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόμενες θέσεις καθώς 
• η συμπληρωματική ραφή των φατνών μετά την πλήρωσή τους. 

 
Η προμήθεια των υλικών κατασκευής των συρματοκιβωτιων και η λιθορριπή πλήρωσης 
αυτών τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αναπτυγμένης επιφάνειας συρματοπλέγματος φατνών, μορφής 
κιβωτίων ή σάκων ή οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 
 Αριθμητικά: 2,50 
 

Α.Τ. 24 
Άρθρο Β-65.3  Πλήρωση φατνών 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2313) 
 

Πλήρωση έτοιμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (φατνών) με κροκάλες συλλεκτές 
ή λίθους λατομείου διαστάσεων μεγαλύτερων από τη διάμετρο του βρόγχου των 
συρματοπλεγμάτων αλλά μικρότερων από 0,25 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ 
Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’. 
 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις,  
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• σταλίες κλπ, των απαιτούμενων κροκαλών ή λίθων λατομείου,  
• η προσέγγιση και η τοποθέτησή τους στις φάτνες με χρήση μηχανικού εξοπλισμού και 

χειρωνακτική υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρωσης ετοίμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: δέκα εννιά ευρώ και τριάντα λεπτά 
 Αριθμητικά:    19,30                    

 
 

 
 

 
 
ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ -ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 
 
 
Α.Τ. 25 
 
Άρθρο ΣΧΕΤ:7311  Κατασκευή Λιθοστρώτου  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΣΧΕΤ:7311) 

Κατασκευή λιθοστρώτου (σύμφωνα με το συννημένο Σχέδιο της 
επιβλέπουσας Υπηρεσίας) 

Ήττοι: 

1. Υλικά: Προμήθεια μεταφορά και επεξεργασία των λίθων που 
απαιτούνται για την κατασκευή του λιθοστρώτου.Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνονται και τα ακραία 
ερείσματα.Άμμος,αμμοκονία & τσιμέντα που απαιτείται για 
την κατασκευή.Το Αρμολόγημα του λιθοστρώτου ,θα γίνει 
ξεχωριστά με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα. 

2. Εργασία:Εργασία για την επεξεργασία των απαιτούμενων λίθων 
για την κατασκευή του λιθοστρώτου , μαζί με την εργασία για 
το τελικό αρμολόγημα καθώς επίσης και για τον καθαρισμό 
των αρμών του λιθοστρώτου 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ   90,00 
 

 
 
 Α.Τ. 26 
73.11  Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311  
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Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και 
επιφανείας άνω των 0,10 m2, επί υποστρώματος από 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με 
αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 
450 kg, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την 
εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ    22.50 
 
 
 
 
 

       ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ 
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Μονή γραμμή:Ακραία ερείσματα 
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Διπλή γραμμή: Κάθετα ερείσματα 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
O  Συντάξας 

 
 

Αθανασίου 
Απόστολος  

Πολιτικός Μηχανικός  

    
 
 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος της Τ.Ε.  

 Δήμου Μετσόβου 
 
 

Δασούλας Βασίλειος 
Πολιτικός Μηχανικός 

   
 
  


